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Voet op Nepalese bodem   In NL: Biogas prototype 
Nepal – De radiostilte van de afgelopen maanden zou
kunnen doen vermoeden dat het nog altijd rustig is bij
Maya qua activiteiten. Niets is echter minder waar. Het
was zelfs zo druk dat de nieuwsbrief het niet bij kon
houden. Met het wegvallen van de coronamaatregelen en
het open gaan van de grenzen, konden we in februari
eindelijk weer naar Nepal afreizen. Een flinke groep
vrijwilligers durfde het aan. Zo waren er naast studenten
educatie ook weer studenten verpleegkunde en voor het
eerst studenten van een nieuwe opleiding genaamd
International Social Works. De sporthogeschool sloot het
seizoen af en kwam vlak voor de zomer met de hele
minor: een groep van maar liefst 24 mensen sterk. Samen
met onze Nepalese partners hebben we met zijn allen de
afgelopen periode een serie aan projecten gerealiseerd.
Meer daarover lees je in deze nieuwsbrief.

Ondertussen is een andere groep vrijwilligers druk met
voorbereidingen om na de zomer naar Nepal te gaan. Dat
zijn voornamelijk studenten uit het onderwijs. Zo kunnen
we de scholen, na lange afwezigheid, nu kort achter elkaar
gelukkig toch een soort continuïteit bieden. Maar goed
ook, want we hebben de smaak weer te pakken.

Eindhoven – Niet alleen in Nepal gonsde het van de
activiteiten. Zo werd op de TU Eindhoven een nieuw
prototype biogasinstallatie gepresenteerd. Op uitnodiging
van Maya hebben vier studenten zich daar het afgelopen
studiejaar gebogen over de vraag: al dat milieuonvriendelijke
cement in die installaties, kan dat niet anders?
Nou en of! Er kwam een compleet ander type naar voren.

In week 35 (van 29 aug. – 2 sept.) vindt de jaarlijkse huis-aan-
huis-collecteweerplaatsindegemeenteWijchen.We hebben
nog plaats voor een handjevol collectanten. Dus ben je een
avond beschikbaar? Meld je aan via info@stichting-maya.nl .

Collecte Wijchen wk 35

http://www.mayafoundation.com/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/mayanepal/
https://www.facebook.com/mayanepal/
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
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Mina en Uma maken het (te) bont
Dhikur Pokhari – In 2020 hebben we een van de oudste
scholen in de regio opgenomen in het Maya school-
programma: de Machhapuchhre school, vernoemd naar
de berg die zo prominent aanwezig is in dit deel van
Nepal. Veel van de leerkrachten die op de Maya scholen
in de omgeving lesgeven, hebben hier ooit zelf les gehad
en hun middelbareschooldiploma behaald. Helaas
moesten in 2020 onze eerste vrijwilligers al na een paar
weken vertrekken vanwege de lockdown. Afgelopen
seizoen was het dan ook de hoogste tijd voor een
hernieuwde kennismaking.

“Wij zijn Mindel en Emma, in Nepal ook wel bekend als
Mina en Uma. Vanuit onze studentenstad Leiden zijn we
naar het kleine dorpje Dhikur Pokhari (letterlijk: de
duivenvijver) afgereisd om hier een project te starten.
We zijn de Maya Foundation dankbaar dat we deze kans
hebben gekregen om hier onze minor vorm te geven.
Met donaties die we hebben ontvangen vanuit
Nederland, hebben we een kaal klaslokaal omgetoverd
tot kunstlokaal. De leerlingen zijn super enthousiast en
komen letterlijk aanrennen als ze les hebben. We
hebben dan ook een heel leuke band opgebouwd met
de leerlingen.”

Een vrolijke groepsfoto

Behalve de leerlingen zijn ook de leerkrachten erg
positief over het initiatief. Ze komen regelmatig in de
lessen meekijken. Het is dan ook niet verrassend dat de
school al heeft aangegeven met de lessen door te zullen
gaan nadat de Maya vrijwilligers afscheid hebben
genomen. Uiteraard zijn wij daar heel gelukkig mee.

Leerlingen geconcentreerd aan het werk aan hun 
kunstwerkjes. 

Bonte kleuren komen ook terug in de Nepalese kledij. 
Hier poseren Mina en Uma met gastmoeder Krishna.
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Max en Twan zorgen voor de verbinding
In Nepal gaan de leerlingen in uniform naar school. De dagen
zijn korter: ze hebben les van 10 tot 16 uur. Veel kinderen
reizen met de schoolbus. De hogere klassen starten al vroeg
in de ochtend en zijn om 10 uur al klaar met school. Na
school is er vaak nog een extra les voor bijvoorbeeld
examenleerlingen.
Zoals we zien is de Nepalese schoolcultuur heel verschillend,
maar toch zijn er in het onderwijs best wat overeenkomsten.
Stage lopen in Nepal was echt een hele gave ervaring! Je
komt hier in contact met zo’n andere cultuur. Ik zou het
zeker aan iedereen aanbevelen.”

Soniya, Rojila en Karina op          Binod, Rajesh en Amrita op 
Snow View Srijana Secondary School

Pokhara - Toen het eindelijk weer kon, wilde Max van de
HAN pabo dolgraag op buitenlandstage naar Nepal. Niet
lang daarna sloot studiegenoot Twan zich bij dat idee aan.

“Hoi, wij zijn Twan en Max en wij hebben net vier maanden
stage gelopen in Nepal, en wel op Oxford School in het
centrum van Pokhara. Wij hebben ons onder andere bezig
gehouden met een internationaliseringsproject met Class 10.
Voor dit project geven we een aantal lessen over Sustainable
Development Goals (SDG’s) en over hoe de leerlingen
hieraan kunnen bijdragen.
Gekoppeld aan deze lessen hebben we het Penpals project
opgezet. Tijdens dit project schrijven de leerlingen brieven
aan kinderen van groep 8 in Nederland. In die brieven gaat
het vooral over het schoolleven, maar ze vertellen ook over
de SDG’s. Het gaat er dan vooral om hoe zij denken dat ze bij
kunnen dragen aan deze doelen. De leerlingen schrijven de
brief nog met de hand, deze scanden wij dan in en samen
met een foto van de leerling mailden we deze dan naar de
school in Nederland. De kinderen daar gingen aan de slag
met hun brief en stuurden deze naar ons. Zo ontwikkelen de
kinderen uit Nederland en Nepal een breder wereldbeeld.
Later hebben we dat aangevuld met het over en weer
sturen van video’s. Echt heel leerzaam voor beide groepen.

Hemja / Adhikaridanda – Met de reis van vrijwilligers naar
Nepal kwamen ook de koeriersdiensten voor Maya weer op
gang. Maar liefst achttien laptops vonden hun weg naar een
nieuwe bestemming. Zes zijn uitgereikt aan leerlingen van
ons schoolbeurzenproject (Maya sponsorkinderen). Deze
zes zitten nu in hun eindexamenjaar en met een beetje geluk
(en vooral hard werken) kunnen ze volgend jaar starten aan
een vervolgopleiding. Dan is een laptop eigenlijk onmisbaar.
Twee laptops zijn naar leerkrachten gegaan van de Chirgadi
school. De overige tien zijn gedoneerd aan de Janakalyan
school voor de computerlessen. Daarin speelde Anne een
grote rol. Zie pagina 4.

Laptops uitgereikt
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Anne maakt computeronderwijs een hit

En zo geschiedde. Binnen no-time kwam er een heus ICT
onderwijsproject van de grond op het dorpsschooltje.
Eerst werd een lokaal ingericht met 10 Maya laptops en
meteen daarna begon Anne met les geven. Lessen die
ze zelf ontwierp, speciaal afgestemd op leerlingen van
verschillende groepen. Als kers op de taart kunnen we
melden dat er ook een leerkracht meegenomen is in het
hele proces: over vooruitkijken gesproken.

Sommige stoer, sommige schattig, maar allemaal hip.

Thulakhet – Op de Janakalyan School was afgelopen
seizoen leerkracht Anne actief als Maya vrijwilliger.
Daarmee mocht de school in de handjes knijpen, want
Anne is iemand die denkt in kansen en mogelijkheden.
Dat merkten we al tijdens haar aanmelding: midden in
de eerste coronazomer. De hele wereld zat op slot,
maar dat weerhield haar er niet van om vooruit te kijken.
Ze was, by far, de eerste die zich aanmeldde. We konden
toen nog helemaal niet inschatten wanneer en of er über-
haupt weer een groep vrijwilligers zou gaan.
In Nepal deed ze het weer. Ze had zich van te voren niet
vastgelegd op een bepaald project, maar wilde liever ter
plaatse kijken waar behoefte aan was. Dat werd al snel
duidelijk: de school zou veel baat hebben bij computer-
onderwijs. Jammer genoeg stonden er slechts een paar
totaal afgeschreven desktops: bedekt met een flinke
laag stof en met hier en daar zelfs knaagsporen aan de
kabels. Niet een aanblik om heel vrolijk van te worden.
Ieder ander zou de moed in de schoenen zakken. Anne
daarentegen dacht aan de laptops die ze samen met de
andere vrijwilligers had meegebracht. Die zouden hier
perfect op hun plek zijn.

THULAKHET / DHIKUR POKHARI – Behalve veel laptops
konden we afgelopen periode ook eindelijk weer eens
gedoneerde kinderkleding meenemen naar Nepal.
Hanke, Odette, Lieke, Cathelijn en Kristy van de
opleiding verpleegkunde namen samen zo’n 10 kilo mee.
Uiteraard hebben ze die zelf uitgedeeld. Eerst in Dhikur
Pokhari waar ze verbleven om voorlichtingen te ver-
zorgen voor de lokale jeugd en twee weken later in
Thulakhet. Dat resulteerde in veel stralende kiddo’s en
evenzoveel blije moeders nu ze hun kroost weer eens in
een andere outfit konden zien rondhuppelen.

Hierbij ook onze dank aan de mensen die de kleding
hebben gedoneerd.

Hippe kinderkleding vindt lachebekkies

https://www.facebook.com/mayanepal/photos/pcb.5311078102236247/5311064482237609/
https://www.facebook.com/mayanepal/photos/pcb.5311078102236247/5311064482237609/
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Roshani, sponsorkind van eerste uur, geslaagd!
Als corona het schoolleven lam legt, komen bij Roshani de
cijfers binnen van haar eindexamens. Geheel in lijn met haar
prestaties van de voorgaande jaren vinden we daar
uitsluitend negens en tienen. We schrijven nu 2022 en vijftien
jaar na haar eerste dag op school kan ze misschien wel gaan
studeren. Haar moeder kan het maar niet geloven.

Roshani anno 2022.

Jan en Catrien laten weten dat ze na al die jaren de verdere
steun aan Roshani graag aan een ander overdragen. Dus
hierbij een oproep: Wie volgt ?

Dankzij de ANBI status, zijn giften aan Maya aftrekbaar
van de belasting. Als je besluit om minimaal 5 jaar ieder
jaar hetzelfde bedrag te schenken, dan krijg je nog eens
extra voordeel: zo’n 40 of zelfs 50% van wat je doneert
krijg je dan terug. Ons reguliere schoolbeursprogramma
bedraagt €22,50 per maand (na teruggave dus maar 11 of
14 euro). Voor kinderen als Roshani een verschil tussen
een leven lang in armoede of een eerlijke kans op een
goede toekomst. Klik op
voor meer info of mail ons op info@stichting-maya.nl.
Voor het berekenen van je belastingteruggave, klik hier:

Wijchen / Serachaur – Even terug in de tijd... De kalender
toont het jaar 2007 en de stichting is nog volslagen
onbekend. Op de beurs ‘Wijchen present’ staan we met een
kraampje om ons goede doel onder de aandacht te brengen
als een echtpaar op leeftijd een praatje komt maken. Een
oprechte interesse in het welzijn van kinderen elders ter
wereld brengt hen ertoe een kind te willen steunen om naar
school te gaan. We hebben bij Maya dan nog geen school-
beursprogramma en moeten alles nog uitzoeken. Doneren
kan namelijk met belastingvoordeel onder bepaalde voor-
waarden. Ze hebben geduld en een jaar later gaat het eerste
kind via Maya naar school: de zevenjarige Roshani. Op haar
aanmeldformulier staat alleen haar moeders naam. Haar
vader is een paar jaar eerder overleden en het leven voor
haar en haar zes broers en zussen is dan ook bikkelhard.

Roshani (middenvoor) en een deel van het gezin voor hun 
huisje (farchieffoto uit 2008).

Roshani is niet alleen een opgewekt kind, door de jaren heen
blijkt ze ook nog eens een uitblinkertje te zijn op school. Als
na vijf jaar de steun er officieel opzit, peinzen Jan en Catrien
er niet over om te stoppen. Ze sluiten direct een nieuwe
overeenkomst af voor weer 5 jaar. Er zijn zelfs wilde plannen
voor een reis naar Nepal, maar om meerdere redenen wil
dat niet lukken. Na nog eens 5 jaar verlengen ze de steun
opnieuw. Roshani gaat ondertussen als een speer door de
middelbare school.

Oproep: kindsponsors.
Met belastingvoordeel

https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

deze link naar onze website

https://www.stichting-maya.nl/?page_id=629
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Vacatures Gezocht
Gezocht: Vrijwilliger met ICT ervaring of student van
passende opleiding voor het onderhouden en
uitbreiden van onze Maya Academy, een online
onderwijsomgeving met Moodle als basis.
Je taken bestaan uit: plaatsen van inhoud
(cursussen, toetsen, video’s, etc. voor Nepalese
leraren) het aanmaken van accounts, het toewijzen
van verschillende levels van toegangsrechten, het
vergroten van het gebruiksgemak. Je hebt veel
vrijheid in het inrichten van het systeem.
Je kan tevens content aanleveren in de vorm van bv
foto’s en video’s die je op locatie gaat maken. Je
hebt veel contact met de verschillende scholen en
kan ook workshops geven in het gebruik van de
Academy aan zowel vrijwilligers als Nepalese
docenten.

Voor andere vacatures in Nepal en Nederland, kijk op
onze website of facebook pagina!

Koeriers 
We zouden graag in contact komen met mensen die
naar Nepal vliegen en een paar kilo van hun bagage
willen reserveren voor kleding of laptops.
De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben hun
limiet verhoogd van 20 naar 23 kilo. Etihad en Turkish
Airlines staan nu zelfs 30 kilo toe. Laat deze extra kilo’s
niet onbenut!

Stichting Maya Maya Foundation
Meijhorst 34-35 PO Box 7666
6537JC Nijmegen Kathmandu
Nederland Nepal

tel. (+31) (0)6-23113486              tel. (+977)-9804131058
website: www.stichting-maya.nl
e-mail: info@stichting-maya.nl
KvK Centraal Gelderland 09145476

Maak je donatie over op:
NL03 RABO 0101026374
t.n.v. Stichting Maya
Te Nijmegen
(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Stichting Maya heeft sinds januari 
2008 de ANBI status. Elke gift is 
dus aftrekbaar van de belasting!

Steun ons!

Contact informatie

Maya vrijwilligers tijdens hun trekking in de Himalaya
in april dit jaar.

Colofon
De Maya Nieuwsbrief is een
uitgave van Stichting Maya en
dient om de vrienden van Maya
op de hoogte te houden van het
nieuws betreffende de stichting
uit zowel Nepal als Nederland. De
nieuwsbrief komt gemiddeld 4
keer per jaar uit.

Foto’s van:
Alex Bruning
Emma Cordes / Mindel Beukers
Janneke Hillenaar / Jothi Bhugain
Max Deutekom / Twan v Bekkum
René Voss
Roshani Adhikari
Sanne Breman

Eindredactie:
René Voss
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